Zależy nam na ponownym wykorzystaniu
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połączeń z Zegrza. Plany zakładają
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peronów na stacji Zegrze Południowe,
montaż sieci trakcyjnej i urządzeń
sterowania ruchem.
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Informator Powiatu Legionowskiego ukazuje się w Jabłonnie  Nieporęcie  Wieliszewie  Serocku  Legionowie
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Kolej coraz bliżej Zegrza
Przedsięwzięcie związane z przywróceniem linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe wchodzi w pierwszą fazę realizacji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie
postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przedprojektowej dla przedmiotowej inwestycji.
SONDA

Czy potrzebny jest pociąg do Zegrza?
Mirosław Hibsz, Zegrze Południowe

Tu jeździł ten pociąg nawet przed wojną. Teraz się sytuacja bardzo zmieniła, bo
jest bardzo dużo samochodów. Ale bardzo dużo starszych osób skorzysta z pociągu. Jest bardzo dużo samotnych starszych kobiet i mężczyzn też. Oni już ze
względu na wiek nie mogą jeździć samochodami, więc muszą długo czekać na
PKS, żeby dojechać np. do lekarza, do Legionowa.

Marcin Żaluk, Wieliszew

Popieram otwarcie linii kolejowej do Zegrza głównie ze względu na ograniczenie ruchu kołowego. Jest bardzo ciasno na drogach. A auto to podstawowy dla
mnie środek transportu, ponieważ jestem przedsiębiorcą. Kolej do Zegrza oznacza dla mnie więcej miejsca na drogach.

Anita Wróbel-Januszczak, Krubin

Stacja Wieliszew jest obecnie końcowym przystankiem w połączeniu kolejowym naszego powiatu z Warszawą.
Za kilka lat pociągi przejeżdżające przez tę stację dojadą do Zegrza Południowego

J

uż wspominaliśmy, że przyznano
środki finansowe, dzięki czemu
została podjęta decyzja o realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu połączenia kolejowego Wieliszew
– Zegrze Południowe. Zadanie zostało
ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W latach 2017-2019, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, będą

realizowane prace wstępne polegające
na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej. Konieczne jest uzyskanie
wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia robót. Szacuje się, że wszystkie zadania związane w projektem zakończą
się w 2022 r. Wtedy powinien pojechać
pierwszy skład do Zegrza.
Obecnie przygotowywane Studium
Wykonalności to pierwszy „kamień

milowy” w procesach inwestycyjnych
finansowanych z udziałem funduszy
pochodzących z Unii Europejskiej. To
dokument o charakterze strategicznym
dla zadnia, opisujący go we wszystkich
wymiarach. Na jego podstawie zostaną
określone warianty realizacji projektu,
w tym również w ujęciu ekonomicznym.
Już w połowie kwietnia PKP PLK S.A.
planuje zawrzeć stosowną umowę
z wykonawcą opracowania. Będzie

Uważam, że pomysł rewitalizacji linii, która kiedyś funkcjonowała i sprawdzała się, to bardzo dobry pomysł. Szczególnie na terenie tak atrakcyjnym i rozwiniętym turystycznie. Korzystałam z podobnej linii w okolicy Cisnej w Bieszczadach. Tamten pociąg cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród
turystów, jak i miejscowych. Myślę, że i u nas to się sprawdzi. Ja na pewno będę
korzystała z całą rodziną.
on w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów – sygnatariuszy
porozumienia intencyjnego w sprawie rewitalizacji linii kolejowej, podpisanego w październiku 2015 r., którzy zasięgnąwszy opinii mieszkańców

zaproponują najbardziej optymalny
z punktu widzenia lokalnej społeczności wariant lokalizacji stacji na rewitalizowanym odcinku. Działania z ramienia samorządów koordynuje starosta
Robert Wróbel.
ZFZ/MK

Chcecie mieszkać w Warszawie?
„Nic o nas bez nas” – pod takim hasłem 6 lutego, w legionowskim ratuszu odbyło
się spotkanie samorządowców i mieszkańców podwarszawskich gmin i powiatów

Za lub przeciw przyłączeniu do Warszawy wypowiedzą się mieszkańcy Legionowa w referendum,
które odbędzie się 26 marca br. Taką decyzję podjęła Rada Miasta Legionowo podczas sesji 8 lutego.
Dzień wcześniej swoje stanowisko w sprawie ogłosiła Rada Powiatu w Legionowie.

S

amorządowcy powiatowi i gminni
w przeważającej mierze są przeciwni planom włączenia gmin Jabłonna, Legionowo, Nieporęt i Wieliszew w granice miasta stołecznego
Warszawa. W sprawie będą mieli możliwość wypowiedzenia się mieszkańcy
Legionowa. W stolicy naszego powiatu
26 marca br. odbędzie się referendum.
Jednym z głównych zarzutów wobec
poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który wpłynął do laski marszałkowskiej
30 stycznia 2017 r., jest podjęcie tych

działań bez konsultacji z mieszkańcami – osobami najbardziej zagrożonymi
konsekwencjami planowanej rewolucji.
Co prawda w wyniku protestów projekt
został wycofany, ale z zaznaczeniem, że
rezygnacja jest tylko tymczasowa. Twórcy zamierzają wrócić do tego pomysłu
w przyszłości. Być może niedalekiej.
Z podobnego założenia wyszli zresztą również samorządowcy warszawscy
obawiający się nieobliczalnych skutków tego eksperymentu. Wielu z nich
wskazuje na polityczne przyczyny powstania planu włączenia aż 32 podwar-

szawskich gmin w granice miasta stołecznego Warszawa.
Bez względu jednak na motywacje twórców kontrowersyjnego projektu decydujący głos w tak ważnej sprawie, zagrożonej katastrofalnymi konsekwencjami,
powinni mieć mieszkańcy. Dlatego zachęcamy Legionowian do wzięcia udziału w referendum. Argumenty za i przeciw realizacji planu włączenia prawie
całego terenu powiatu legionowskiego w granice Warszawy przedstawimy
w kolejnym numerze „Kuriera”.
MK

Kurier
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Jubileusz płk. Kazimierza
Przymusińskiego

Konkurs fotograficzny

Uroczystość 90. urodzin honorowego prezesa Koła Powiatowego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie płk. Kazimierza Przymusińskiego
odbyła się 3 lutego br. Jubilatowi życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Z

okazji 90. urodzin płk. Kazimierza Przymusińskiego starosta
Robert Wróbel wręczył jubilatowi kapelusz Strzelców Podhalańskich.
Jest to nawiązanie do służby obdarowanego kombatanta w 1. batalionie 1.
pułku tej formacji działającej również
w strukturach Armii Krajowej. Płk Kazimierz Przymusiński wstąpił w szeregi podziemnej armii mając zaledwie 17
lat. Był żołnierzem AK od 1944 r. aż
do wyzwolenia z niemieckiej okupacji
w lutym 1945 r.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych ze
starostą Robertem Wróblem i prezydentem Romanem Smogorzewskim
na czele. Życzenia złożyli również reprezentanci środowisk kombatanckich.
Miłym akcentem były ulubione piosenki jubilata zaśpiewane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Zenona Durkę. Po części oficjalnej na gości
czekał poczęstunek okraszony okazałym urodzinowym tortem.

P

owiat Legionowski zorganizował konkurs fotograficzny
„Architektura powiatu legionowskiego w obiektywie”, który
trwać będzie przez cały rok. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć budynków, współczesnych i zabytkowych
oraz ciekawych wnętrz i konstrukcji znajdujących się na terenie naszego powiatu. Termin dostarczenia prac to ostatni dzień każdego
miesiąca. Na zwycięzców czekają
trzy nagrody miesiąca w postaci
zestawów upominków promocyj-

nych o wartości ponad 300 złotych. Autor zdjęcia, które otrzyma
tytuł fotografii kwartału otrzyma
tablet. Najciekawsze prace zostaną
zaprezentowane w kalendarzu wieloplanszowym Powiatu Legionowskiego na 2018 rok.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na www.powiat-legionowski.pl.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
22 764 05 95. Serdecznie zapraszamy do udziału!

MK

W dniu swojego jubileuszu płk Kazimierz Przymusiński został odznaczony
Krzyżem Czynu Frontowego I i II Armii WP

Konopnicka już wybrana

Rozstrzygnięto, ogłoszony przez Powiat Legionowski, konkurs na projekt i wykonanie rzeźby
plenerowej Marii Konopnickiej w Legionowie. Zwyciężyła propozycja profesora krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych Karola Badyny.

Która gmina najbogatsza?

K

onkurs adresowany był do artystów plastyków z doświadczeniem w dziedzinie rzeźby,
którzy w swoim dorobku mają już
realizację przynajmniej trzech podobnych przedsięwzięć. Do rywalizacji stanęło pięć projektów zgłoszonych przez czterech wykonawców.

Wysokie pozycje zajęły gminy powiatu legionowskiego
w opublikowanym przez ministerstwo finansów rankingu
najbogatszych polskich samorządów. Przyjęto kryterium dochodów
podatkowych przypadających na jednego mieszkańca.

R

anking obejmuje wszystkie 2478
polskich gmin. Wynika z niego, że
systematycznie bogaci się gmina
Nieporęt, która wśród samorządów powiatu legionowskiego uplasowała się
najwyżej. W tegorocznym zestawieniu zajęła 59. pozycję, w poprzednim
– 65. Jej dochód z podatków na jednego mieszkańca (per capita) wyniósł
2712,83 zł.
Średni dochód polskich gmin wynosi
1596 zł. Wszystkie samorządy powiatu legionowskiego osiągnęły znacznie
wyższy wynik od tej kwoty. Najbogatsza rokrocznie okazuje się gmina Kleszczów w województwie łódzkim. Dochód
miejsce
59.
96.
152.
202.
297.

gmina
Nieporęt
Wieliszew
Serock
Jabłonna
Legionowo

Jury oceniało prace pod względem
walorów artystycznych i technicznych. Nie mniejsze znaczenie miały
oryginalność i przystawalność formy
do miejsca, w którym rzeźba zostanie posadowiona. Odlana z brązu postać Marii Konopnickiej siedzącej na
ławeczce w skali 1:1 usytułowana zo-

stanie w pobliżu Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, którego znana poetka jest
patronką. Realizację projektu zaplanowano wiosną, w ramach obchodów
175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej przypadającej 23 maja.
KALINA BABECKA

na mieszkańca wynosi tam aż prawie
35000 zł. Ta niewielka wieś osiąga
taki wynik dzięki podatkom płaconym
przez kopalnię węgla i Elektrownię Bełchatów. Najniżej w rankingu uplasowała się gmina Radgoszcz w województwie małopolskim z wynikiem niewiele
ponad 423 zł.
Jednym z głównych celów przygotowywanego przez ministerstwo finansów zestawienia jest ustalenie
podstawy służącej do obliczenia Janosikowego. W tym kontekście radość z zajmowanych wysokich pozycji może być
nieco stłumiona.
MK
dochód per capita
2712,83
2395,24
2140,66
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1767,95

Zwycięski projekt charakteryzują prostota i dbałość o detale. Zdaniem komisji konkursowej właśnie ta propozycja najlepiej
wpisuje się w krajobraz przy PZSO w Legionowie

inwestycje
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Droga z Białobrzegów do Beniaminowa
Powiat Legionowski ogłosił przetarg na przebudowę drogi nr 4303W na odcinku od ronda
w Białobrzegach do granicy powiatu w Beniaminowie. Inwestycja znajduje się na terenie gminy
Nieporęt. Długość przewidzianego do remontu odcinka wynosi prawie 4,5 km.

W

ramach przebudowy na długości 4,5 km zostanie położona
nakładka i stworzone pobocze.
Na prostych odcinkach jezdnia będzie
poszerzona do 6,5 m, na łukach – do 7 m.
Zostanie zastosowany wysoki standard rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa – powstaną wydłużone separatory na przejściach dla pieszych
uniemożliwiające piratom drogowym
wyprzedzanie na pasach. W tym miejscu jezdnia będzie miała szerokość 8 m.

Projekt zakłada również wyjątkowe
poszerzenie drogi do 7,2 m na łukach
w okolicy fortu w Beniaminowie.
W ramach zadania wykonawca wyremontuje nawierzchnię pętli autobusowej w Białobrzegach. Pomyślano o poboczach, które dostosowane zostaną
do planowanej przez gminę Nieporęt
ścieżki rowerowej. Szacuje się, że koszty przebudowy drogi nr 4303W wyniosą 5-6 mln zł.
MK

Winda oddana Konopnickiej

Przejście dla pieszych
przy wjeździe na osiedle
w Białobrzegach będzie
znacznie bezpieczniejsze

Maciej Mazur
wójt gminy Nieporęt

Robert Wróbel
starosta legionowski

Mieszkańcy powiatu legionowskiego zapewne już zdążyli zauważyć, że
wszystkie nasze inwestycje drogowe są związane z poprawą bezpieczeństwa. Podczas ostatniej sesji rady powiatu w Legionowie Komenda Powiatowa Policji przedstawiła statystyki, z których jednoznacznie wynika, że
remonty ulic mają duży wpływ na zmniejszenie liczby osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach. Gruntowna przebudowa drogi 4303W na
okres nawet kilkudziesięciu lat poprawi bezpieczeństwo - przede wszystkim w okolicy pętli autobusowej w Białobrzegach i na ostrym zakręcie
w Beniaminowie.

Odcinek drogi powiatowej łączący Białobrzegi z Beniaminowem jest ważną arterią gminy Nieporęt. Dlatego cieszę się
z tej kolejnej już inwestycji, która poprawi komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że tak jak
było w przypadku poprzednich
projektów realizowanych u nas
przez Powiat Legionowski na terenie gminy Nieporęt, również
ten zakończy się sukcesem.

Zgodnie z harmonogramem prac została już zamontowana winda
w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.
Urządzenie jest przeznaczone do obsługi 5 poziomów budynku
szkoły.

Remont w starostwie
Trwa przebudowa parteru starostwa powiatowego w Legionowie. Remont wiąże się z korzystnymi
dla mieszkańców zmianami w funkcjonowaniu urzędu. Obsługa będzie szybsza, mniej
skomplikowana i w bardziej estetycznych pomieszczeniach.

P

race remontowe są już na zaawansowanym etapie. Wyburzono część ścian, dzięki czemu
osiągnięto otwartą przestrzeń. Zamontowano nowe, duże okna, które
znacznie rozświetlą wnętrza. Ponadto
wymieniono rury centralnego ogrzewania. W trakcie tej operacji okazało
się, że był to dla nich ostatni dzwonek
– część uległa korozji, co w każdej chwili groziło zalaniem. Zainstalowano również nową sieć elektryczną oraz wylano posadzki.

Na obecnym etapie trwa montaż
drzwi oraz odbywają się prace wykończeniowe w części przeznaczonej na obsługę klientów. Po niej przyjdzie czas na
budowę sanitariatów przy auli oraz całkiem nowego, pozbawionego barier architektonicznych, wejścia do budynku.
Remont wiąże się z utrudnieniami.
Największe problemy będą podczas
prac wokół windy. Dostęp do niej będzie wyłączony na ok. 2 tygodnie. Funkcję wejścia głównego przejmie to, które
znajduje się przy wydziale komunikacji.

Winda będzie kursowała od 1. piętra.
Dzięki przebudowie mieszkańcy będą
mogli w jednym miejscu załatwić wiele formalności, które dzisiaj wymagają
poszukiwania właściwych wydziałów.
Zostanie uruchomiona kancelaria i 6
punktów obsługi klienta. Dzięki zmianom architektonicznym będzie więcej
przestrzeni. Osoby niepełnosprawne
ucieszy zastąpienie schodów wejściowych łagodną pochylnią oraz zainstalowanie samoczynnie otwierających się
MK
drzwi.

Po zamontowaniu kabiny windy należało wyregulować aparaturę elektroniczną odpowiedzialną za bezawaryjne funkcjonowanie całego urządzenia

W

dniu oddania naszej gazety do druku odbył się odbiór techniczny windy zainstalowanej w Powiatowym Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Jej kabina przybyła specjalnym
transportem aż z Włoch. Wykonawca – wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego warszawska firma
Masterlift - zrealizował prace zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
Winda obsługuje 5 poziomów budynku szkoły – łącznie z półpiętrami. Jest przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Mieści się

w niej do 8 osób. Posiada automatyczne, dwupanelowe drzwi teleskopowe.
Za realizację inwestycji Powiat Legionowski zapłaci 343 000 zł. Część
budżetu inwestycji, w wysokości
92 930,07 zł, zostanie pokryta ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Obszaru B Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
MK

Brygida
Wagner-Konstantynowicz
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie

Marzenia się spełniają. Pragnęłam, aby w historii naszej szkoły nastąpił
dzień, w którym zniknie ostatnia bariera stojąca na przeszkodzie uczniom
niepełnosprawnym. Chciałoby się powiedzieć, że to niepozorne urządzenie dla wielu może być przysłowiową „windą do nieba”. Dzięki powiatowej inwestycji po zimowych feriach wracamy do pracy – uczniowie i nauczyciele - bogatsi o większą otwartość. To dar bezcenny.
Wyburzenie części ścian na parterze oraz zamontowanie dużych okien sprawiło, że otwarta przestrzeń jest dużo jaśniejsza
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Gimnazjum i co dalej? A
Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie już po raz
piętnasty przeprowadził, przy współpracy z gimnazjami z terenu
naszego powiatu, ankietę wśród uczniów klas trzecich na temat ich
oczekiwań i potrzeb w zakresie kontynuowania nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych. Większość osób zamierza dalej uczyć się
w liceach ogólnokształcących, najchętniej w Warszawie.

Część ankietowanych gimnazjalistów z Powiatowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie planuje kontynuować edukację w tutejszym
liceum ogólnokształcącym. Szeregi placówki zasilą także uczniowie z innych
gimnazjów zlokalizowanych w powiecie legionowskim

nkietą objęto 974 uczniów. Blisko 97% respondentów planuje
dalszą naukę w liceum ogólnokształcącym (59,65%) lub technikum
(37,06%). Pozostali zamierzają kontynuować edukację w zasadniczych szkołach zawodowych (od 1 września 2017
r. będą to szkoły branżowe I stopnia).
Większość osób deklaruje, że szkoły ponadgimnazjalnej będzie szukać
w Warszawie (59,37%) oraz w Legionowie (31,31%).
Technik informatyk, technik mechanik i technik hotelarstwa to kierunki
najczęściej wskazywane przez respondentów planujących dalsze kształcenie w technikum. Najmniejszą popularnością w tej kategorii cieszą się
technik drogownictwa i technik analityk. Z kolei przyszli uczniowie szkół
branżowych I stopnia najczęściej widzą się w zawodzie kucharza, mechanika samochodowego, fotografa
i fryzjera. Zainteresowanie zawodem
krawca, ogrodnika czy stolarza jest
zerowe.
Przyszli licealiści wskazali w ankiecie przedmioty, które zamierzają realizować w trybie rozszerzonym.
W pierwszej trójce znalazły się język
angielski, matematyka i język polski.
Są to przedmioty obowiązkowe na egzaminie maturalnym (język angielski
jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym wybiera ponad 95%

Alicja Kędzierska

uczennica kl. III gimnazjum w PZSO
w Legionowie
Po skończeniu gimnazjum planuję kontynuować naukę
w liceum ogólnokształcącym. Jeszcze nie zdecydowałam
o profilu klasy. Rozważam profil humanistyczny lub językowy. Chciałabym pozostać w Legionowie, ale nie wykluczam też edukacji w Warszawie. Jeśli wybiorę „Konopnicką”, to będzie to
kontynuacja nauki, nauczyciele pozostaną ci sami i jest to dla mnie dość ważny argument. Wciąż jeszcze zastanawiam się.

Wiktor Zieliński

uczeń kl. III gimnazjum w PZSO w Legionowie
W pierwszej kolejności będę celował w technikum hotelarskie. Mam już jedno wybrane w Warszawie. Ten wybór jest zgodny z moimi zainteresowaniami i planami na
przyszłość. Rozważam też pozostanie w tutejszym liceum
lub naukę w Zespole Szkół nr 2 w Legionowie. Wszystko
zależy od tego, gdzie się dostanę. Ostateczna decyzja wciąż
przede mną.

uczniów), stąd powyższe typowanie nie
jest zaskoczeniem.
Ponad jedna trzecia respondentów
deklaruje, że odpowiedzi udzielone
w ankiecie są ostateczne. Przeszło połowa (53,88%) jeszcze zastanawia się nad
swoją przyszłością edukacyjną i wciąż
poszukuje informacji. Wiedzę o szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie

najchętniej czerpią z Internetu oraz
uczestnicząc w giełdach szkół. Najmniej atrakcyjnym lub wiarygodnym
dla nich źródłem w tym zakresie są tradycyjne informatory oraz zajęcia z wychowawcą klasy.

drugich i trzecich będą nadal funkcjonowały w Powiatowym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Legionowie aż
do 31 sierpnia 2019 r.
Kolejne zmiany w sieci szkół, zgodnie
z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nastąpią 1 września 2019 r.
Wtedy to:
1. Dotychczasowe 3-letnie licea ogólnokształcące funkcjonujące w zespołach
szkół w Legionowie (LO im. M. Konopnickiej i II LO wchodzące w skład ZSO
im. króla Jana III Sobieskiego), Serocku
i Komornicy zostaną przekształcone

w 4-letnie licea ogólnokształcące;
2. Dotychczasowe 4-letnie technika
funkcjonujące w zespołach szkół w Legionowie, Serocku i Komornicy zostaną przekształcone w 5-letnie technika.
Ostatecznie proces zmian i przekształceń w sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie Powiatu Legionowskiego zakończy się 31 sierpnia 2022
(licea) lub 1 sierpnia 2023 roku (technika).
Co ważne, żadna z wyżej wymienionych
szkół nie będzie zmieniała swojej siedziby,
a większość z nich nadal będzie funkcjonowała w dotychczasowych zespołach szkół.

STAROSTWO/OPRAC. KALINA BABECKA

Zmiany w powiatowej oświacie
W związku ze zmianami w prawie oświatowym, wprowadzonymi ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, konieczne było dostosowanie działania powiatowych
placówek do nowych przepisów. Projekt tego dostosowania został poddany konsultacjom społecznym.

D

o Starostwa Powiatowego nie wpłynęły żadne uwagi do projektu. Rada
Powiatu przyjęła uchwałę 24 lutego
br. Następnie dokument zostanie przesłany do zaopiniowania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Jeśli nie
zostaną zgłoszone żadne uwagi to od 1
września 2017 r. sieć szkół publicznych
tj. prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego będzie wyglądała
następująco:
1. Dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa specjalna w Legionowie zostanie
przekształcona w 8-letnią szkołę podstawową specjalną;
2. Dotychczasowe zasadnicze szkoły
zawodowe funkcjonujące w zespołach

szkół w Legionowie, Serocku i Komornicy zostaną przekształcone w branżowe szkoły I stopnia;
3. Dotychczasowa szkoła policealna
w Legionowie (PZSP im. J. Siwińskiego)
działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty zostanie przekształcona
w szkołę policealną działającą na podstawie ustawy – Prawo oświatowe;
4. Dotychczasowa szkoła przysposabiająca do pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w Legionowie działająca na podstawie ustawy
o systemie oświaty zostanie przekształcona w szkołę przysposabiającą do pracy działającą na podstawie ustawy –
Prawo oświatowe;

Głównym założeniem reformy edukacji jest likwidacja 3-letnich gimnazjów, które
powróciły do polskiego systemu oświaty 1 września 1999 roku i przywrócenie
8-letnich podstawówek oraz 4-letnich liceów

5. Dotychczasowe gimnazjum specjalne w Legionowie zostanie włączone od
1 września 2017 r. do nowej 8-letniej
szkoły podstawowej specjalnej, a oddziały klas drugich i trzecich wejdą
w tzw. tryb wygaszania i będą częścią
szkoły podstawowej specjalnej;
6. Dotychczasowe gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Legionowie wejdzie w tryb wygaszania, a oddziały klas

STAROSTWO, OPRAC. KB.
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Zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo – jest poprawa
Bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu legionowskiego było jednym z tematów poruszonych na ostatniej sesji
Rady Powiatu. Sprawozdania za ubiegły rok w tym zakresie złożyli komendanci Komendy Powiatowej Policji oraz
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Co z nich wynika?

insp. Waldemar
Perdion
Komendant Powiatowy
Policji w Legionowie

Pod koniec ubiegłego roku Komenda Stołeczna Policji przekazała legionowskiej KPP nowy radiowóz. Zakup samochodu marki opel corsa Powiat dofinansował w kwocie
22.500 zł. Kluczyki do nowego radiowozu przekazał zastępcy komendanta KPP w Legionowie Krzysztofowi Kapuścińskiemu starosta Robert Wróbel

W

ysoki poziom bezpieczeństwa
publicznego na naszym terenie
to jeden z priorytetów, zarówno
dla władz samorządowych, jak i służb,
które mają go zapewniać. Z raportów
policji i straży pożarnej wynika, że powiat legionowski z roku na rok jest coraz bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.
Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Legionowie podinsp. Krzysztof Kapuściński poinformował o utrzymującej się w ostatnich latach tendencji spadku przestępczości. W 2016 roku
popełniono 2636 przestępstw kryminalnych i w siedmiu najbardziej uciążliwych dla mieszkańców kategoriach. Dla
porównania w 2015 roku przestępstw
popełniono 2813. Mniej było kradzieży z włamaniem ( 349 w 2015 r., 324
w 2016 r.), kradzieży samochodów (64
w 2015 r., 56 w 2016 r.) i uszkodzeń
mienia (135 w 2015 r., 129 w 2016 r.).
Ujawniono więcej przestępstw o charakterze gospodarczym (417 w 2015 r.,
429 w 2016 r.). Wartość zabezpieczonego przez Policję mienia przekroczyła
200 tys. zł. Były to głównie automaty do
gier oraz tzw. „dopalacze”. Nieznacznie
wzrosła liczba bójek i pobić oraz rozbojów i kradzieży rozbójniczych.
W 2016 roku policjanci Pionu Kryminalnego zatrzymali 53 osoby poszukiwane listami gończymi oraz ujawnili
76 osób figurujących w rejestrach jako
zaginione. Efektywnie działał też Pion
Prewencji. 57 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku próbując popełnić przestępstwo. W ramach zadań
z zakresu prewencji kryminalnej zrealizowano programy „Bezpieczne Ferie”,
„Pierwszy Dzień Wiosny”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczny Zalew”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezdomni”

i „Znicz”. Do najczęstszych wykroczeń
na terenie powiatu legionowskiego należały wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
wykroczenia przeciwko mieniu, wykroczenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu oraz zaśmiecanie miejsc
publicznych. Ogółem w ubiegłym roku
ujawniono 25 177 takich wykroczeń.
Nałożono 15 701 mandatów i udzielono 7633 pouczenia.
Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego mogą zaliczyć 2016 rok do pracowitych. Skontrolowano 26 442 pojazdy
ujawniając 397 kierowców nietrzeźwych lub po spożyciu alkoholu oraz
zatrzymując 863 dowody rejestracyjne i 849 praw jazdy. W ubiegłym roku
nastąpił znaczny spadek liczby wypadków drogowych w porównaniu z rokiem 2015 (z 59 do 29). Rannych w nich
zostało 36 osób, a 3 poniosły śmierć.
W 2016 roku policjanci z legionowskiej KPP zabezpieczyli łącznie 49 imprez masowych oraz wiele mniejszych
imprez sportowych i kulturalnych.
Od pół roku funkcjonuje aplikacja
pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem
mieszkańcy powiatu dokonali 745 zgłoszeń. W 153 przypadkach policjanci potwierdzili ich zasadność.
Zastępca Komendanta odniósł się
także do współpracy z lokalnymi samorządami, które w 2016 roku przekazały łącznie 336 500 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, zakup
radiowozów i sprzętu.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
st. bryg. Mieczysław Klimczak poinformował, że w 2016 roku jednostki

ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 1945 akcjach ratowniczych.
Strażacy byli wzywani do 336 pożarów (592 w 2015 r.), 1446 zagrożeń
miejscowych (1026 w 2015 r.) oraz
162 alarmów, które okazały się fałszywe (121 w 2015 r.). Do największego
pożaru doszło 7 kwietnia 2016 r. w Stanisławowie. Najwięcej zagrożeń miejscowych, zazwyczaj wypadków komunikacyjnych, miało miejsce w okresie
wakacyjnym i w grudniu.
KP PSP przeprowadziła na terenie
powiatu kontrole w 152 obiektach (budynkach użyteczności publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania,
budynkach wielorodzinnych i produkcyjno-magazynowych). W 67 przypadkach stwierdzono występowanie
nieprawidłowości w zakresie m.in. instalacji przeciwpożarowych i użytkowych oraz stanu dróg ewakuacyjnych
i pożarowych.
W ubiegłym roku wsparcie finansowe starostwa i samorządów gminnych
dla Straży wyniosło ponad 202 674 zł.
Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup m.in. pojazdów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu
i odzieży ochronnej.
Legionowska KP PSP jest jedną
z pięciu na Mazowszu, która posiada
sale szkoleniowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku uruchomiono już trzecią Iskierkę. Na ten
cel starostwo przekazało ponad 23 tys.
zł. Z przygotowanych przez strażaków
warsztatów w 2016 r. skorzystały 1743
osoby.
Przez cały ubiegły rok strażacy podnosili swoje kompetencje i pozyskiwali
nowe umiejętności uczestnicząc w powiatowych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodno-lodowego „Lodowe

2016”, ćwiczeniach Kompanii Powodziowej Legionowo „Bug 2016”, powiatowych ćwiczeniach obronnych „Dębe
2016” oraz licznych szkoleniach tematycznych.
W tym roku KP PSP zamierza kontynuować działania w zakresie prewencji społecznej i kontrolno-rozpoznawcze, utrzymać wysoki stopień gotowości
operacyjnej, zintensyfikować szkolenia zawodowe oraz wspierać jednostki

W tym roku KPP planuje zwiększyć ilość policjantów kierowanych
do służby patrolowo-interwencyjnej oraz jeszcze efektywniej zadbać o stan bezpieczeństwa na drogach m. in. poprzez kontynuowanie
współpracy z Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Oddziałami Prewencji Policji w Warszawie,
Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Ochrony Kolei. Zamierzamy też
utrzymać dotychczasowy wskaźnik czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia oraz podejmiemy działania
zmierzające do wzrostu skuteczności w ściganiu sprawców przestępstw, ze szczególnym naciskiem
na przestępstwa najczęściej popełniane, narkotykowe i gospodarcze.
Będziemy kontynuować współpracę z przedstawicielami lokalnych
władz samorządowych, prokuraturą, sądami i podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa publicznego w powiecie legionowskim.

Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu w pozyskiwaniu środków finansowych na wymianę
pojazdów i modernizację sprzętu ratowniczego.
KALINA BABECKA

Mieszkańcy o bezpieczeństwie:
Karolina Jaworska
mieszkanka Legionowa

Właśnie ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa
w stosunku do sąsiedniej Warszawy wybrałam Legionowo jako miejsce do życia dla mojej rodziny. Często widywane patrole policyjne dodatkowo wzmacniają poczucie bezpieczeństwa. Nie boimy się wychodzić po zmroku
i spacerować po okolicy. Niestety kilka lat temu miała miejsce seria włamań do mieszkań na naszym osiedlu, także do naszego. Straciliśmy wiele pamiątek i przedmiotów, z którymi byliśmy emocjonalnie związani. Sprawców nie ujęto do tej pory. Przestępczość większa lub mniejsza jest
wszędzie, ale chciałabym, żeby w naszym mieście uległa redukcji i żeby wzrosła jej wykrywalność.

Stefan Wojciechowski
mieszkaniec Jabłonny

W mojej opinii zwłaszcza bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu pozostawia wiele do życzenia. Wszyscy wiemy, jakie problemy są przy zjeździe z wiaduktu w stronę
Zegrza. Kolejne punkty krytyczne to wyjazd z ulicy Chotomowskiej w Modlińską oraz rondo przy Obi w Jabłonnie. Dochodzi tutaj do wielu niebezpiecznych sytuacji, było
już kilka stłuczek. Mieszkam w spokojnej dzielnicy Jabłonny, gdzie nasze bezpieczeństwo wydaje się być na dobrym poziomie. Patrole policji rzadko się tu
pojawiają, ale jakieś są.
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Podaruj swój 1%
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za 2016 rok. Tak, jak w latach
ubiegłych podatnicy mogą zdecydować, komu przekażą 1% swojego podatku.

W

ramach akcji można wesprzeć w zbieraniu środków z 1% potrzebujących mieszkańców powiatu legionowskiego. Poniżej
prezentujemy ich sylwetki. Informacje o osobach, na rzecz
których można przekazać 1%, będą także publikowane na stronie
www.powiat-legionowski.pl w zakładce PIT 2016. Osoby, które chcą

zgłosić beneficjenta 1% proszone są o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, pokój 504, pod numerem telefonu 22 7640 593 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej spoleczne@powiat-legionowski.pl.

W nocy z 12 na 13 października 2016 r. przy ul.
Jana Kazimierza w Nieporęcie spłonął dom. W pożarze poszkodowane zostały babcia i 12–letnia
wnuczka Zuzia. Babci nie udało się uratować.
Dotkliwie poparzonym babci i wnuczce udało
się wydostać z płonącego budynku. Obie trafiły do szpitala. Niestety 63-letnia kobieta odniosła śmiertelne obrażenia i zmarła
w szpitalu. Przed Zuzią długa droga do wyzdrowienia. Zwracamy się z apelem o wsparcie dla Zuzi do osób, którym los dziewczynki nie jest obojętny.
KRS: 0000518797, Cel szczegółowy: Pomoc dla Zuzi Ciesielskiej

Michał Mariański,
Carmen ma 10 lat. Jest wesołą i pogodną dziewczynką. Choruje na rzadką chorobę genetyczną o nazwie zespół Angelmana. Jest to choroba
wrodzona, która wiąże się z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, znacznym opóźnieniem
mowy oraz epilepsją. Do tej pory nie jest możliwe leczenie przyczynowe tego zespołu. Carmen wymaga specjalistycznej opieki
lekarskiej oraz stymulacji rozwoju, na które będą przekazane
zgromadzone środki.
KRS: 0000037904, Cel szczegółowy: 19570 Pogorzelska Carmen

Radek urodził się bez dłoni. Dziecko, by mogło
normalnie funkcjonować, powinno mieć kupioną protezę dłoni. Koszt jednej protezy to ok. 18
tys. zł. Wraz z rozwojem dziecka protezy będą
wymagały wymiany, co rok ewentualnie co 2
lata. W przyszłości, kiedy nasz syn będzie dorosły, pragniemy
kupić protezę mioelektryczną. Koszt takiej protezy jest bardzo
wysoki i wynosi ok. 200 tys. zł.
KRS: 0000037904, Cel szczegółowy: 12575 Milewski Radosław

Wiktoria urodziła się z trisomią 21 chromosomu, czyli Zespołem Downa. Ale to dopiero początek. W czwartym miesiącu życia przeszła
poważną operację serca. Dzięki wspaniałym
lekarzom i wsparciu rodziny udało się! Potem
trudna i długa rehabilitacja, by mogła siedzieć, raczkować, chodzić. Obecnie ma trzy latka i w dalszym ciągu walczy o lepsze
jutro! Wiktoria jeszcze nie mówi, ale dużą pracę wkłada w naukę. Stoi przed nią jeszcze wiele innych barier, które musi pokonać. Logopeda, pedagog, psycholog i terapeuta integracji sensorycznej pomagają jej opanować podstawowe umiejętności, uczą
mówić, stymulują i korygują zaburzone funkcje psychoruchowe.
Kardiolog, endokrynolog, okulista, stomatolog, ortodonta, audiolog, ortopeda, rehabilitanci dbają o jej zdrowie, aby miała szansę na normalne życie.
KRS: KRS 0000037904, Cel szczegółowy: 28914 Połacin Wiktoria

Podaruj mi 1% na Pokonanie SMA <3
Jestem Wojtek i urodziłem się chory na rdzeniowy zanik mięśni SMA1. Nigdy nie chodziłem,
ale nawet na chwilę nie porzuciłem nadziei że
będzie inaczej :) Mimo tak ciężkiej choroby walczę i nie poddaję się. Wierzę, że pozytywne myślenie ma ogromny sens. Największą moją pasją jest muzyka. Kocham śpiewanie
i jest to metoda rehabilitacji - poprawia wydolność płuc. Muszę
być wspomagany respiratorem. Nadzieją dla mnie jest lek SpinrazaTM-NUSINERSEN Biogen który już zarejestrowano w USA.
Lek podany choremu jest w stanie zatrzymać i odwrócić postęp
śmiertelnej choroby SMA!!! Mam nadzieję że będzie w Polsce refundowany i wyzdrowieję. Wtedy będę mógł samodzielnie jeść,
oddychać przez sen, poruszać się. Do tego konieczne jest wspomaganie organizmu, specjalna dieta i intensywna rehabilitacja.
Szukam przyjaciół i proszę o wsparcie mnie w walce z chorobą.
Chciałbym dzielić się z innymi swoją pozytywną energią. Dziękuję za Wasze dobre serca. Wierzę, że się uda i pokonam SMA !!!
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS 000003790 z dopiskiem nr 13830 Kowalczyk Wojciech

Samochód za PIT
Mieszkańcy gminy Wieliszew rozliczający podatek za 2016 rok będą mogli wygrać samochód Toyotę Aygo.
Loterię, którą już po raz drugi organizuje gmina Wieliszew, objął patronatem Starosta Legionowski.

L

oteria skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wieliszew, którzy rozliczą deklarację
podatkową PIT za 2016 rok w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. Zarówno tych, którzy rozliczają się w Gminie Wieliszew od lat, jak i debiutantow.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
Loterię w zeszłym roku. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem
– wzięło w niej udział ponad 1500
osób. To właśnie mieszkańcy i ich podatki mają bezpośredni wpływ na rozwój gminy. Pieniądze te są przekazywane na transport publiczny, edukację,
kulturę, sport, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia czy zieleń. Jest to niezwykle proste, gdyż do celów podatkowych
liczy się miejsce zamieszkania, a nie

zameldowania. Stąd pomysł na naszą
akcję. Organizując Loterię chcemy podziękować wszystkim obecnie płacącym i zachęcić tych, którzy do tej pory
nie płacili podatków w naszej gminie. Co niezmiernie cieszy, widać coraz większą świadomość mieszkańców
gminy, ponieważ z roku na rok odnotowujemy imponujący wzrost dochodu
z podatków. Dlatego zachęcam mieszkańców Gminy Wieliszew do udziału
w akcji, dzięki czemu wesprą budżet
gminy, a jednocześnie będą mieli szansę wygrać samochód i inne cenne nagrody – mówi wójt Wieliszewa Paweł
Kownacki.
Aby rozliczyć PIT w Gminie Wieliszew, nie trzeba być tu zameldowanym
wystarczy, że mieszka się w Gminie

Wieliszew i w swoim zeznaniu podatkowym wpisze się swój adres zamieszkania. Loteria trwa od 1 lutego do
8 maja 2017 roku. Losowanie nagród nastąpi w trakcie Święta Gminy Wieliszew
– 3 czerwca 2017 r.
Aby wysłać zgłoszenie udziału w loterii należy wypełnić kupon zgłoszeniowy na specjalnie przygotowanej stronie internetowej lub wrzucić kupon
w formie papierowej do urny loteryjnej zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Wieliszew, w Referacie Informacji
i Promocji, pok. nr 6 (parter). Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej:
http://rozliczpitwwieliszewie.pl/
OPRAC. KB

mieszkaniec Legionowa

Co roku przekazuję 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. Nie mam stałego adresata. Pracuję w aptece i po prostu wybieram spośród ulotek pozostawionych u nas. Myślę, że nie ma znaczenia na jaki cel przekazujemy.
Ważne, że w ogóle to robimy, każdy według uznania.

Ewa Bienias, mieszkanka Jabłonny

Są osoby, które nie wiedzą jak przekazać 1% albo
kogo wybrać. Ja przeważnie daję dla chorych dzieci. Szukam w komputerze, wybieram i decyduję.
Dopiero teraz dowiedziałam się, że mogę wesprzeć także kogoś z lokalnego środowiska dzięki zamieszczonym w Kurierze
ogłoszeniom.

Bartosz Latawiec,
mieszkaniec Legionowa

Korzystam z możliwości przekazania 1% podatku.
Każdego roku wspieram inną organizację. Czasem
jest to beneficjent z terenu powiatu, czasem spoza. Myślę, że to
bardzo ważne, że możemy zdecydować, co stanie się z częścią
naszych pieniędzy. Nawet jeśli nie są to duże kwoty, to zsumowane mogą przełożyć się na konkretną pomoc.

Kwalifikacja wojskowa

W

Starostwie Powia- o baczne zwrócenie uwagi na
towym w Legiono- wymienione w dokumencie
wie trwa obowiązko- rzeczy, które należy ze sobą
wa kwalifikacja wojskowa dla zabrać w celu przedstawienia
mężczyzn urodzonych w 1998 wojskowemu komendantowi
roku i latach 1993-97 oraz ko- uzupełnień w trakcie badania.
biet z roczników 1993-98 poKALINA BABECKA
siadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby Terminy kwalifikacji wojskowej dla gmin
wojskowej.
Legionowo 01.03. - 10.03.2017 r.
Każda osoba podlegaJabłonna 13.03. - 16.03.2017 r.
jąca obowiązkowi otrzyNieporęt 17.03. - 21.03.2017 r.
Serock 22.03. - 24.03.2017 r.
mała stosowne wezwaWieliszew 27.03. - 28.03.2017 r.
nie wystawione przez
kobiety 29.03.2017 r.
wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Prosimy dzień dodatkowy 30.03.2017 r.

kultura
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„Matka” na bis

Projekcja filmu „Matka” oraz spotkanie z reżyserem Piotrem Gołębiowskim i członkami
ekipy filmowej znalazły się w programie lutowej odsłony cyklu „Kino Otwarte.

Piotr Gołębiowski
reżyser

Film jest inspirowany moją historią rodzinną, która towarzyszy mi od ponad 30 lat. Zawsze starałem zadać sobie pytanie: jak ja postąpiłbym w sytuacji Czesława i Otylii. Od podjęcia przeze mnie decyzji o tym, iż chciałbym
pokazać historię legionowskiej rodziny do realizacji minęło ok. 5 miesięcy. Scenariusz napisałem w niecałe dwa tygodnie. Ta historia była ze mną
przez całe moje życie stąd, było mi łatwiej w tym sensie, iż wiedziałem
o czym będzie film. Wybór aktorów i lokacji przebiegł dosyć sprawnie. Pozostało już tylko stanąć za kamerą i kręcić. Obecnie myślę o kilku projektach. To miałby być film poruszający tematykę stosunków polsko-żydowskich. Wszystko osadzone w realiach II wojny światowej. „Gwiazda Dawida”
to tytuł tego projektu.

„Matka” zawiera pewną symbolikę i przesłanie. Uczy też naszej tragicznej historii i to nie z perspektywy żołnierza lecz zwykłego
obywatela. Film jest także w pewnym sensie świadectwem ludzkich postaw. – powiedział w trakcie spotkania reżyser Piotr
Gołębiowski (drugi od lewej). Na zdjęciu także Michał Gościk, Martyna Fabijańska i prowadząca spotkanie Magdalena Felis

23

lutego br. Powiatowa Instytucja Kultury zaprosiła widzów do sali widowiskowej
legionowskiego ratusza na wieczór
z dobrym filmem i wyjątkowymi gośćmi. Tradycyjnie wybór padł na obraz ambitny i zmuszający do refleksji.
Tym razem licznie zgromadzeni miłośnicy kina mieli okazję ponownie obejrzeć krótkometrażowy debiut reżyserski Piotra Gołębiowskiego pt. „Matka”.
Po raz pierwszy ten film kina niezależnego zaprezentowano blisko rok temu,

także w ramach cyklu „Kino Otwarte”.
Tamten premierowy pokaz spotkał się
z dużym zainteresowaniem widzów
i już wtedy zapowiedziano, że projekcja na pewno zostanie powtórzona.
„Matka” to dramat opowiadający historię, mieszkającej w Legionowie, rodziny Pełków, których dom, na początku lat czterdziestych ubiegłego stulecia,
zajmuje trzech niemieckich oficerów.
Niemcy stacjonowali w budynku ponad rok. We wrześniu 1944 roku musieli opuścić kwaterę ze względu na

zbliżające się wojska radzieckie. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i stanowi zapis wspomnień jednej
z dwóch córek Państwa Pełków. Reżyser
Piotr Gołębiowski jest jej wnukiem i poruszony opowieściami babci postanowił
przenieść je na ekran. Zdjęcia do filmu
powstawały w Otwocku i na warszawskiej Pradze-Północ. Główne role zagrali m.in. Dorota Kuduk (Otylia Pełka), Marek Włodarczyk (oficer Spiller), Jakub
Kotyński (Czesław Pełka) oraz Łukasz
Matecki (Rode). Za scenografię, wiernie

Karnawałowo w Jabłonnie

Wybrane utwory muzyki rozrywkowej i musicalowej zaprezentowano w trakcie ostatniego koncertu z cyklu
„Pałacowe spotkania z muzyką”.

M

otywem przewodnim koncertu był karnawał – czas radości
i zabawy. Starannie dobrany repertuar oraz utalentowani wykonawcy zagwarantowali komplet widzów
w sali balowej jabłonowskiego pałacu.
Gości powitała dyrektor Domu Zjazdów
i Konferencji PAN Magdalena Grzelecka, która słowem wstępu omówiła

program koncertu wyjaśniając, że zapotrzebowanie na muzykę rozrywkową z biegiem czasu stawało się coraz
silniejsze, stąd też w XIX wieku rozkwitła forma operetki, zwanej żartobliwie
„podkasaną muzą” ze względu na lekką, melodyjną i łatwo wpadającą w ucho
muzykę oraz nieskomplikowane libretto
o charakterze komediowym. Natomiast

Popołudnie w karnawałowym wydaniu słuchaczom zapewnili (od lewej):
Jan Zakrzewski, Grażyna Mądroch, Ryszard Morka i Adam Sychowski

w XX wieku w Stanach Zjednoczonych
powstała forma musicalu, która dzięki
swej popularności na całym świecie jest
wciąż chętnie wykorzystywana zarówno przez twórców teatralnych, jak i filmowych.
Wśród zaprezentowanych utworów
znalazły się „I got rythm” Georga Gershwina, „My way” z repertuaru Franka
Sinatry, „Brunetki, blondynki” Roberta
Stolza oraz „To świat, to zmrok” z musicalu Skrzypek na dachu Jerra Bocka. Popularność oraz żywiołowość kompozycji sprawiły, że niektórzy słuchacze dali
porwać się nastojowi nucąc pod nosem
i przebierając nogami do tańca. Muzyczną ucztę publiczność zawdzięcza znakomitemu trio śpiewaków w osobach Grażyny Mądroch (sopran koloraturowy),
Ryszarda Morki (bas) i Jana Zakrzewskiego (tenor), którym na fortepianie
akompaniował Adam Sychowski. Nieco swobodniejszy niż zwykle repertuar
zdecydowanie przypadł do gustu słuchaczom. Ożywieni i w doskonałych nastrojach opuszczali salę wyraźnie ociągając
się, jakby z nadzieją na więcej.
KALINA BABECKA

odtwarzającą realia podwarszawskiego
miasteczka w okresie II wojny światowej, odpowiada grupa rekonstrukcyjna GRF Bemowo. „Matka” to czarno-biały film o bezimiennych bohaterach
czasów okupacji. Legionowskie małżeństwo Pełków to przedstawiciele ludności
cywilnej, która poddana eksterminacyjnej polityce okupanta próbowała zapewnić przetrwanie sobie i swoim bliskim.
W trakcie wystąpienia, które miało
miejsce po projekcji, reżyser Piotr Gołębiowski oraz członkowie ekipy filmowej – operator Michał Gościk i Martyna

Fabijańska (ekranowa Jania), opowiedzieli o kulisach powstania obrazu i pracy na planie chętnie odpowiadając na pytania publiczności.
„Kino Otwarte” to inicjatywa, która
w tym roku otrzymała dofinansowanie
ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach projektu Powiat Legionowski - Stolica Kultury Mazowsza 2017. Serdecznie zapraszamy
na kolejne odsłony cyklu.
KALINA BABECKA

POWIAT LEGIONOWSKI – KULTURALNIE I NA SPORTOWO
1.03 – Recital Piosenek w wykonaniu
Laury Łącz w Serocku, sala widowiskowa
GCKiCz, ul. Pułtuska 35
1.03 – Dzień Żołnierzy Wyklętych
w Serocku, sala widowiskowa GCKiCz,
ul. Pułtuska 35
2.03 – II spotkanie networkingowe:
Turkusowa firma XXI wieku w Legionowie,
Centrum Komunikacyjne
3.03 – Spektakl „Belfer” w Wieliszewie,
sala widowiskowa im. K. Klenczona
4.03 – PGNiG Superliga Mężczyzn:
KPR RC Legionowo – SPR Stal Mielec,
Arena Legionowo
4.03 – Anioły są wśród nas – spotkanie
z Laura Kozowską w Jabłonnie,
Dom Ogrodnika, ul. Modlińska 102
7.03 – Spektakl „Old love” w Legionowie,
sala widowiskowa w Ratuszu
10.03 – Inauguracja VI Dni Osób
Niepełnosprawnych Miasta Legionowo

i Powiatu Legionowskiego, sala
widowiskowa w Ratuszu
11.03 – Koncert na Dzień Kobiet
w Wieliszewie, sala widowiskowa
im. K. Klenczona
11.03 – Spotkanie autorskie z Magdaleną
Witkiewicz w Nieporęcie, Gminna
Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 9a
11.03 – Akcja Krwiodawstwa HDK Legion
w Legionowie, Ratusz Legionowo
12.03 – Trening trasą Półmaratonu
„Na Żarcie” w Legionowie, start z polany
przy ul. Zakopiańskiej
18.03– Gminne Powitanie Wiosny
w Nieporęcie, Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 9a
19.03 – Koncert z cyklu „Pałacowe
spotkania z muzyką” w Jabłonnie,
Pałac w Jabłonnie

Adam Sychowski
pianista

Wielokrotnie miałem przyjemność występować w koncertach z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”, których pomysłodawczynią i inicjatorką jest Pani
Magdalena Grzelecka, dyrektor Pałacu w Jabłonnie. Opiekę artystyczną nad
tymi koncertami sprawuje prof. Andrzej Zieliński, wybitny wiolonczelista
i pedagog, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.
Z ogromną przyjemnością przyjmuję zaproszenia do udziału w koncertach
pałacowych. Mieszkańcy powiatu legionowskiego zawsze tłumnie przybywają
na te koncerty i entuzjastycznie na nie reagują. Dla artysty to niezwykle ważne, aby stworzyć nić porozumienia z widownią. Akustyka sali balowej, szczególnie jej kopuła, która powoduje lekki pogłos, sprawia, że dźwięki szlachetnieją i pięknie rozchodzą się po zabytkowych wnętrzach pałacu. „Pałacowe
spotkania z muzyką” to naprawdę cenna i wartościowa inicjatywa, dająca lokalnej społeczności możliwość obcowania ze sztuką.
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Pierwszy taki maraton w Nieporęcie
W Nieporęcie zadebiutował rowerowy Zimowy Polad Bike Marathon. Ta wymagająca i widowiskowa
dyscyplina sportu zgromadziła 19 lutego niemalże 200 zawodników z całej Polski.

W

ramach imprez organizowanych przez Poland Bike Marathon ścigają się zarówno
amatorzy, jak i zawodowcy. Aby wystartować wystarczy zapisać się na stronie
organizatora www.bikermania.pl podając swoje dane. Dlatego kolarze walczą
w wielu konkurencjach i na kilku dystansach dostosowanych do poziomu
sportowego zawodników. Najdłuższa
trasa liczyła aż 34 km, dystans „mini”
– 17 km, a młodzież przejechała 5,5 km.
Start, meta i baza imprezy znajdowały
się przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie.
Na mistrzowskim dystansie 34 km
zwyciężył wśród mężczyzn Adrian Jusiński z TRW Cloudware Team; najszybszą kobietą, która pokonała ten dystans
była Krystyna Żyżyńska-Galeńska z Mybike.pl. W rywalizacji drużynowej najlepsi okazali się kolarze z zespołu Absolute Bikes RedIngo Team. Wszystko
wskazuje na to, że Zimowy Poland Bike
Marathon zagości w Nieporęcie również
MK
w przyszłym roku.

Bieg po Złote Jabłko
Rozpoczęły się zapisy do IV edycji Biegu po Złote Jabłko, który
odbędzie się 14 maja, w Lasach Chotomowskich – bieg główny
na dystansie 10 km, bieg rodzinny na dystansie 1 km i Nordic Walking
na 10-kilometrowej trasie.

Trasa Biegu po Złote Jabłko jest dobrze przygotowana i oznaczona przez
organizatorów

S
Zawodnicy uprawiający kolarstwo przełajowe lubią wyzwania. Jednym z nich
mogą być trudne warunki atmosferyczne

Wybieramy
sportowca roku
2016
Już po raz 4. wybieramy sportowca roku Powiatu
Legionowskiego. Do tegorocznej edycji plebiscytu zgłoszono
5 kandydatów. Poniżej prezentujemy ich sylwetki
i zachęcamy do głosowania na swojego faworyta.

Aby zagłosować należy:
• wyciąć kupon do głosowania z gazety i wypełniony dostarczyć do
Starostwa Powiatowego w Legionowie,
•
wyciąć kupon do głosowania
z gazety i wypełniony wrzucić
do jednej z urn znajdujących się
w urzędach gmin w powiecie legionowskim,
• pobrać kupon ze strony, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Starostwa lub wrzucić jednej z urn,
• pobrać kupon ze strony i wypełniony (wraz z podpisem głosującego) przesłać na adres:
sport@powiat-legionowski.pl
Głosowanie trwa do 31 marca 2017 r.
Kamil Otowski – ma 17 lat i jest zawodnikiem Polskiej Kadry Narodowej w pływaniu. Interesuje się
sportem, polityką i historią. Jego hobby to
wszelkiego rodzaju
sporty.
Osiągnięcia w 2016 r.
• trzykrotny finalista Mistrzostw Europy seniorów (1-7.05.2016 r. – Portugalia – Funchal)
• Mistrz Świata juniorów na 50 m stylem
klasycznym (29.06 – 02.07.2016 r.
– Czechy – Praga)

tart i meta będą się znajdowały przy ul. Generała Lucjana
Żeligowskiego w Chotomowie.
Trasa biegu jest przełajowa, płaska, wiodąca drogami Lasów Chotomowskich. Już dziś można zgłaszać swój udział rejestrując się na

Emil Dobrowolski – ma 31 lat i trenuje bieganie od IV klasy szkoły podstawowej.
Interesuje się sportem
oraz muzyką. Poza własnym treningiem zajmuje się trenowaniem
innych.
Osiągnięcia w 2016 r.
• III miejsce w Biegu Chomiczówki
• I miejsce New Orleans Half Marathon
• Rekordy życiowe 29:27 na 10 km
i 1:04:17 w półmaratonie
Łukasz Machowski - ma 15 lat i trenuje żeglarstwo. Uczestniczył w Mistrzostwach
Świata 2016 w klasie
LASER4.7. Wicemistrz
w pucharze Europy
w Dziwnowie. Wielokrotny Mistrz Warszawy, zwycięzca pucharu Polski 2016
w klasie LASER.
Osiągnięcia w 2016 r.
•
II miejsce w Pucharze Europy
w Dziwnowie w 2016 r. w klasie LASER 4.7 do lat 16
•
Podwójne I miejsce w regatach
VOLVO SALLING Gdynia kat. do lat
16 i do lat 18 chłopców)
• Puchar Polski Juniorów w klasie LASER 2016
• Mistrz Warszawy
Paweł Kozarzewski – ma 30 lat i od
2013 r. lata na motoparalotni oraz reprezentuje Polskę na najważniejszych imprezach na świecie. W wolnych chwilach
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stronie www.projektigrzyska.pl.
Na wszystkich zawodników czekają medale. Organizatorami biegu
są Urząd Gminy Jabłonna i Agencja Marketingu Sportowego Projekt
Igrzyska.
UGJABŁONNA/MK

również fotografuje. Połączył pasję fotografowania z lataniem robiąc
zdjęcia lotnicze. Organizuje także spotkania
w szkołach i przedszkolach propagując swój
sport, by był bardziej rozpoznawalny
w naszym kraju. Oprócz paralotni lata
również od niedawna profesjonalnym
drenem.
Osiągnięcia w 2016 r.
• Mistrz Polski klasy PF1 – XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski Serock 2016
• Wicemistrz Polski klasy PF1 – I Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski
w konkurencjach technicznych –
Wrocław 2016
• Złoty medal (drużyna) – II Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Europy Bornos 2016
• Brązowy medal (drużyna) - IX Motoparalotniowe Mistrzostwa Świata Popham 2016
• Złoty medal klasa PF1 – I Motoparalotniowy Puchar Polski (3 zwycięstwa, 2 razy II miejsce)
Konrad Balcerzak – ma 26 lat i interesuje się motoryzacją
oraz filmem.
Osiągnięcia w 2016 r.
• VI miejsce na Arnold
Sports Festival w kat.
kulturystyka klasyczna OPEN
• VI miejsce na Mistrzostwach Polski i Seniorów w kat. kulturystyka do 100 kg

